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Projectvoorstel 2: ’t Kapelleke en ‘t Helleke
Direct betrokken partijen:
- Trekker ‘t kapelleke: eigenaar Parochie
St.Jan de Doper
- Trekker ’t Helleke: gemeente Oosterhout
- Stichting De Heilige Driehoek
Informeren en betrekken:
Direct omwonenden en het MEK

Thans kent het Kapelletje een vrij grote openheid en geen mystieke
sfeer die uitnodigt tot nieuwsgierigheid.

Algemene toelichting:
Op zich geeft het landschapsbeeld van de weg ’t
Helleke, inclusief het daaraan gelegen plantsoen met
het Mariakapelletje, een redelijk verzorgd beeld. Toch
zijn er kansen om met enige eenvoudige
landschappelijke beplantingen beter aan te sluiten op
de kernkwaliteiten van ’t Helleke als voormalig nat
gebied en op de sfeer van deze weg.
Ook het groen rondom het Mariakapelletje vraagt om
enige aandacht. In het verleden zijn forse bomen
gerooid, de stompen daarvan zijn nog zichtbaar. Maar
er zijn geen vervangingen geweest. In dit
projectvoorstel wordt het kapelletje weer meer in een
opgaande groenstructuur gebracht, waarmee de sfeer
wordt gericht op mystiek en beslotenheid.
Door het planten van knot)wilgen in de berm, op de
slootinsteek, wordt het landschapsbeeld versterkt.

Uitwerking:
Door het planten van knotwilgen in de berm aan de
noordzijde van de weg van ’t
Helleke, op de insteek van de
sloot, wordt niet alleen de
groenstructuur versterkt en
enige mate van beslotenheid
gecreëerd, maar wordt ook
bevestigd dat dit gebied
relatief laag ligt. Geadviseerd
wordt om deze aanplant niet
in een geordend patroon van
Projectvoorstel voor ’t Kapelleke en ‘t Helleke
10 meter te doen, maar dit
enigszins willekeurig aan te
brengen.
Van belang hierbij is dat in projectvoorstel 8 ook is voorgesteld om de sloot langs deze weg op te nemen in de
afwatering, waardoor deze sloot vaker en langer watervoerend is. Dit watervoerende karakter en de knotwilgen
versterken elkaar. Dit voorstel sluit aan tevens op projectvoorstel 1 (Veerseweg/MEK).
Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen zouden t.z.t. ook in de zuidelijke berm, langs het terrein van Van
Leijsen, enkele knotwilgen kunnen worden aangeplant. Dit is vooralsnog niet bij dit projectvoorstel betrokken.

Groenplan voor de Heilige Driehoek
Projectvoorstellen

Om een besloten en enigszins mystieke sfeer rondom het kapelletje te bereiken, worden in het plantsoen achter de
kapel, tussen de huidige struwelen, drie forse bomen geplant. Om de afwisseling in structuur en visueel beeld te
vergroten wordt voorgesteld om verschillende boomsoorten toe te passen, bijvoorbeeld een paardekastanje, een beuk
en een rode esdoorn. Net achter het hekwerk worden leilindes geplaatst. Het mossige grasveldje zou omgezet
kunnen worden in een hagenstructuur van buxus of lavendel, met daarin statige bloemperken. Het beheer van het
overige groen wordt afgestemd op verdichting en hoog opgaande begroeiing.
Het is wenselijk om daarbij diverse afgebroken takken en struweel in het bosje achter de Mariakapel als maatregel te
betrekken.
Kostenindicatie: (incl. BTW)
’t Helleke:
- aanplant knotwilgen (ca. 20 stuks) ………………………………………………………………………. € 2.000,=
’t Kapelleke:
- aanplant drie forse bomen bij kapelletje……………………………………………………………….. € 1.500,=
- aanbrengen leilindes …………………………………………………………………………………………………. € 1.250,=
- omzetten grasveld naar hagen en perken …………………………………………………………….. € 2.500,=
- Onderhoud bosje ……………………………………….………………………………………………………………. € 500,=
Noot: bij de kostenindicatie is uitgegaan van uitbesteding. Indien met vrijwilligers wordt gewerkt zullen de kosten
veel lager uitvallen.

